Computer Club Swalmen

DRUKWERK

Voor uw hardware, software en supplies
Openingstijden:
ma-vr van 09.00-19.00 uur
za
van 09.00-16.00 uur
Telefoon
Fax

0475-407120
0475-407121

http://www.cube.nl
http://www.cube.nl
info@cube.nl
info@cube.nl

Cube computers & entertainment
Hoofdstraat 83
6061 CB Posterholt

Informatiekrantje
voor leden van CCS

”ALLES IN HUIS VOOR
KANTOOR EN THUIS”
•
•
•
•
•
•
•

September/Oktober 2011

Computersupplies
CD-ROMS
Dealer van ÊBrotherÊ printers
Arbo-gekeurde burostoelen
Kantoormeubelen
Levering van alle mogelijke kantoorartikelen
Voor bedrijven bezorging door heel Limburg

www.van-heijster.nl
kantoor@van-heijster.nl
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Computer Club Swalmen

Kerkstraat 17
6042 LK Asenray-Roermond
Tel. 0475-691397
Fax.0475-691897
E-Mail: info@spa-roermond.nl
Website: www.spa-roermond.nl

Voor al uw softsoft- en hardware !!
— Spel
— Zakelijk
— Educatief

Computers —
Onderdelen —
Printers —

Complete computersystemen op maat voor de laagste prijzen.
DAGELIJKS GEOPEND VAN 13.00 - 20.30 UUR.
ZATERDAGS VAN 10.00 - 16.00 UUR.

Openingstijden:
Maandag gesloten
Di / Vr. 10.00-12.30 uur
13.30-18.00 uur
Za. 10.00-17.00 uur

De CalCuluS september / oktober

2011

Pagina 2

De CalCuluS september / oktober

2011

Pagina 19

Computer Club Swalmen

Computer Club Swalmen

PDF’s MAKEN.

Colofon

Van de handleiding van een koelkast tot een kopie van uw belastingaangifte, pdf is het standaardformaat als het gaat om digitale
formulieren en documenten. Met een gratis uitbreiding voor MS
Office kunt u pdf’s maken vanuit deze kantoorsuite, maar
PrimoPDF biedt nog wat meer. Dankzij deze gratis software
kunt u vanuit elk willekeurig Windows programma een pdfbestand maken. PrimoPDF installeert een virtuele printer. Alles
wat u afdrukt naar dit apparaat wordt opgevangen door
PrimoPDF en bewaard als pdf-bestand.
Het programma is te downloaden op: www.primopdf.com

De CalCuluS
Clubblad van Computer Club Swalmen
24e Jaargang September / Oktober 2011
Verspreiding:
Mevr. Munnichs

Oplage:
105 Exemplaren

Computer/Printer:
PC / Brother

Ledenadministratie:
ledenadministratie@swalmencomputerclub.nl
Internet:
www.swalmencomputerclub.nl

GRATIS VIRUSSCANNER.
Een onbeveiligde computer kunt u beter geen verbinding laten
maken met internet. Ook als u nooit iets downloadt, proberen
kwaadwillenden achterdeurtjes te vinden om uw systeem binnen
te dringen, bijvoorbeeld via een lek in een website. Betalen voor
een goede basisbeveiliging hoeft echter allang niet meer.
Windows Security Essentials is gratis als u een legale Windowsversie hebt. Het prettige aan Windows Security Essentials is dat
de software zichzelf onderhoudt zonder lastige vragen te stellen.
Is er toch iets aan de hand, dan kleurt het icoontje van het programma rood of oranje. In de meeste gevallen lost u het aangetroffen probleem op met één muisklik.
Het programma is te downloaden op: www.microsoft.com/
security_essentials

Algemene Informatie:
info@swalmencomputerclub.nl

Arno Cretz

Eindredactie:
Meander 44
6071 SB

Swalmen

MEDIA.
Er zijn tientallen afspeelprogramma’s voor video in omloop, alle
met eigen handigheidjes en pluspunten. VLC Media Player
springt boven de massa uit met één duidelijke eigenschap, het
programma speelt vrijwel alles af. Bij veel afspeelsoftware is het
nodig dat u eerst de vereiste codec installeert. Dit is een soort
taal waarin het programma het beeld en geluid van een film kan
coderen. VCL Media Player heeft alle bekende en minder bekende codecs aan boord en het speelt zelfs de meest exotische filmbestanden probleemloos af.
Het programma is te downloaden op: www.videolan.org/vic
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TE LEEN.

Computer
Outlet
Roermond

Het bestuur stelt leden in de gelegenheid om diverse PC-bladen
te lenen.
Deze bladen mogen niet zonder toestemming meegenomen worden. Men mag deze wel meenemen als dit
kenbaar is gemaakt aan een van de bestuursleden die aan
de bestuurstafel zitten.

De winkel voor:
-

HOMEPAGE COMPUTERCLUB.
Op de homepage van de Computerclub vindt men diverse rubrieken. Er is o.a. een site waar men leuke programmaatjes kan
downloaden (bijna allemaal freeware) en een site van diverse
merken (Drivers) waar men ook diverse drivers kan downloaden.
Deze sites zullen steeds uitgebreid worden.
Ook kan men als lid een eigen e-mail adres via de club aanvragen, dit kan op de clubavond bij een van de bestuursleden.
Heeft u zelf nog leuke tips laat het dan even weten via onderstaand e-mail:
info@swalmencomputerclub.nl

Onderdelen:
Randapparatuur:
Software:
Reparaties:

Nieuwe Computer Systemen
Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag 10.00-18.00 uur.
Zaterdag 10.00 –17.00 uur.

Computer Outlet Roermond
Scheepvaartweg 27
6041 TE Roermond
Tel. 0475-333401
Fax. 0475-333415

BESTE SERVICE
BESTE PRIJZEN
Wij bevinden ons achter
de parkeerplaats van het
Outlet Center Roermond.

MEDIAMONKEY.
THEMA-AVOND
CLUBAVONDEN
1
6
3
1

september
oktober
november
december

2011
2011
2011
2011

De clubavond begint om 19.30
uur en duurt tot 22.30 uur.

BEURZEN
Op 4 en 5 november worden
weer de HCC-dagen gehouden
in de Jaarbeurshallen te
Utrecht.

De CalCuluS september / oktober

2011

Op de clubavond van 1 september zal er een themaavond gehouden worden over
het programma SKYPE.
De aanvang is om 20.00 uur.
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MediaMonkey is de perfecte tool voor iedereen met een grote
muziekverzameling die deze met meer gemak wil beheren.
Met MediaMonkey rangschik je alle liedjes die het programma
op de harde schijf (of schijven) vind, op bijvoorbeeld genre of
artiest. Het programma biedt je de mogelijkheid om te zoeken
op ID3-tags. Natuurlijk kun je deze tags bewerken om het zoeken nog gemakkelijker te maken. Bovendien integreert de tool
het programma freeDB, een cd-ripper, brandmodule en backupper voor externe MP3-spelers zoals de iPod. Zo heb je alles
wat je voor fatsoenlijk MP3-beheer nodig hebt bij elkaar in één
programma.
TIP.
Onder Bewerken/Luisterboeken vind je extra functies voor het abonneren op en updaten van Podcasts. Verder kun je dankzij
de ingebouwde slaapfunctie instellen dat de
computer na een bepaalde tijd wordt afgesloten.
De CalCuluS september / oktober
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TOOLBARS.

ZELF EEN THEMA-AVOND HOUDEN.

Nog niet zo heel lang geleden hadden de makers van toolbars
redelijk vrij spel en konden dit soort onprettige uitbreidingen aan
uw internetbrowser eenvoudig stiekem worden geïnstalleerd. Anno 2011 zijn regels met betrekking tot spam en ongewenste
software veel strenger, en kan een bedrijf dat zich hier schuldig
aan maakt in de problemen komen. Het gevolg daarvan is dat
steeds meer bedrijven zich netjes aan de regels houden (al zoeken ze de grenzen van die regels wel op), zoals de regel dat een
toolbaar te de-installeren moet zijn via het configuratiescherm.
Dat wil echter niet zeggen dat het probleem daarmee is verdwenen, niet iedereen houdt zich aan de regels. U zult eens in de
zoveel tijd tegen een toolbar aanlopen waar u werkelijk niets aan
hebt (zoals Facemoods, met emoticons) en die zich niet makkelijk laat verwijderen. In dat geval zult u even een Googleopdracht moeten uitvoeren met betrekking tot het verwijderen
van een dergelijke toolbar, want u bent zelden de enige die tegen het probleem is aangelopen. Een toekomst waarin echt alle
softwareontwikkelaars (voor zover we producenten van nutteloze
toolbars zo mogen noemen) zich aan de regels houden lijkt een
utopie. Gerenommeerde softwarebedrijven zullen zich er echter
niet snel schuldig aan maken. Hoe strikter de regels worden met
betrekking tot het opdringen van zaken als werkbalken, hoe
slimmer ontwikkelaars worden in hun methoden om de regels te
omzeilen. Dat begon ooit met het beroemde vinkje standaard
aan te zetten. Mensen zijn van nature ongeduldig, en u hebt
zichzelf er wellicht ook wel eens op betrapt dat u snel door de
installatieschermen klikt om de software te installeren die u wilt
gebruiken. Dat soort gedrag leidt geheid tot een ongewenste
werkbalk (zelfs bij gerenommeerde programma's, als WinAmp,
Snagit en Skype). Maar zelfs als u goed leest, kan het u tegenwoordig nog gebeuren dat u per ongeluk iets installeert. We zijn
eraan gewend geraakt dat we voorwaarden moeten accepteren
om een programma te kunnen installeren. Die wetenschap misbruiken software-ontwikkelaars steeds vaker om u een werkbalk
op te dringen. In plaats van de melding: "Ik accepteer de voorwaarden" staat er steeds vaker "lk accepteer de voorwaarden en
stem in met de installatie van de xxxwerkbalk". Dat lijkt chantage, want u kunt de software toch niet installeren zonder de voorwaarden te accepteren? Dus blijven opletten.

Leden die graag in een groepje een bepaald programma onderling willen behandelen kunnen dit even kenbaar maken aan het
bestuur. De beamer staat dan klaar.

De CalCuluS september / oktober

2011

Pagina 16

BESTUURSMEDEDELINGEN.
Het bestuur is op onderstaande e-mail adressen bereikbaar:
Arno Cretz;
Piet Raeven;
Kelly Koolen
Kevin Koolen;
Marianne Schmitz;

voorzitter@swalmencomputerclub.nl
penningmeester@swalmencomputerclub.nl
secretaris@swalmencomputerclub.nl
kevin@swalmencomputerclub.nl
marianne@swalmencomputerclub.nl

Wil men de helpdesk iets vragen, mail dan naar onderstaand Email adres en men krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Vermeld in het mailtje even uw lidnummer en telefoonnummer.

helpdesk@swalmencomputerclub.nl
De Computer Club is voor eventuele gevolgen niet aansprakelijk.

FEESTCOMMISSIE.
De heren Harry Frenken en Wiel Menten zijn in september uitgenodigd voor een vergadering met het bestuur. Er wordt dan besproken wat de mogelijkheden zijn.
Mochten er nog leden zijn die ideeën hebben dan kunnen zij zich
tot 1 september 2011 melden bij de heren van de feestcommissie.
Het e-mail adres is: mentenw@kpnplanet.nl
INTERNET OP DE CLUBAVOND.
Omdat de problemen niet zo maar zijn op te lossen zal er voorlopig gewerkt worden met de router van de school want daar zijn
geen problemen mee.
In overleg met de school wordt naar een oplossing voor de toekomst gezocht maar voorlopig werkt het zo prima.
De CalCuluS september / oktober
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GARANTIE EN VERZEKERING.
Notebooks zijn helaas gevoeliger dan desktop-pc's. Vooral als u
een model hebt dat eigenlijk voor thuisgebruik bedoeld is, toch
regelmatig gaat verslepen, is de kans op slijtage en defecten extra groot. Berucht zijn de koeling, beeldschermscharnieren, voeding en harde schijf.
Notebooks hebben standaard een
jaar garantie. Tegen meerprijs kunt
u dit (ook vlak na de aankoop) uitbreiden naar drie jaar. Dit is de
moeite waard omdat veel defecten
zich voordoen vlak na de standaard
garantieperiode. De garantie geldt
niet voor ongelukjes zoals het bekende kopje koffie over het toetsenbord. Met een 'accidental damage'-verzekering wapent u uzelf
tegen dit soort schade.

De CalCuluS september / oktober 2011
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Klik op Ok om het hoofdwachtwoord op te slaan. In het volgende
venster kun je enkele instellingen van de database wijzigen. Laat
dit voor het moment ongemoeid en klik op Ok. In het programmavenster van Keepass is nu alvast een voorbeeld ingevuld. Deze kun je te zijner tijd weggooien door er met de rechter muisknop op te klikken en Invoer verwijderen te kiezen in het
snelmenu. Klik met de rechter muisknop op een lege plek onder
Voorbeeldinvoer en selecteer Invoer toevoegen. In het venster Nieuwe invoer vul je de gegevens in.
Bij Titel geef je aan voor welke website de gegevens zijn, bijvoorbeeld Hotmail. Je gebruikersnaam volgt daaronder. Bij
Wachtwoord klik je eerst even op de blauwe knop. Nu kun je
op het scherm zien welk wachtwoord je intypt. Verwijder het
voorbeeldwachtwoord, typ je eigen wachtwoord en herhaal dit in
het veld daaronder. Bij URL geef je het internetadres van de
website op. Klik op Ok om de gegevens op te slaan en ga verder
met de volgende invoer. Als je je lijstje hebt afgewerkt, klik je
op het pictogram van de diskette (Opslaan).
Als je het programma gesloten hebt en je hebt daarna een
wachtwoord nodig, open je de database door dubbel op het databasebestand te klikken. Keepass reageert door je hoofdwachtwoord te vragen, dat je hierboven hebt opgegeven. Daarna
wordt je database geopend. De wachtwoorden zijn uit beveiligingsoogpunt gemaskeerd, anders kan iedereen over je schouder meekijken. Selecteer de dienst, bijvoorbeeld Hotmail en klik
er met de rechter muisknop op. In het snelmenu kies je Kopieer
wachtwoord. Schakel naar de website waar je het wachtwoord
voor nodig hebt en klik met de muis op het veld waar je het
wachtwoord moet invullen. Druk nu op CTRL+V om het wachtwoord in het veld te plakken.
Klaar, je hoeft dus niet alleen geen wachtwoord meer te onthouden, je hoeft het ook niet meer in te tikken. Voor je gebruikersnaam kun je deze methode ook toepassen met Kopieer gebruikersnaam.
Je hebt standaard 12 seconden de tijd om het wachtwoord of de
gebruikersnaam te plakken in het veld op de website, daarna
wordt het gekopieerde wachtwoord uit het geheugen verwijderd.
Deze tijdsduur kun je verlengen door in Keepass te klikken op
Extra en Opties. Op het tabblad Beveiliging verhoog je achter
klembord automatisch wissen na seconden, de waarde 12 naar
30. Nu heb je 30 seconden de tijd.
De CalCuluS september / oktober
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NOOIT MEER WACHTWOORDEN ONTHOUDEN.

IN MEMORIAM.

Iedereen weet dat je je wachtwoorden beter niet kunt opschrijven op een briefje, maar velen doen dat toch. Als je het briefje
kwijtraakt, is het nog maar de vraag hoeveel wachtwoorden en
gebruikersnamen je uit je hoofd weet. Wordt het gestolen, dan
kan iemand anders zomaar al jouw profielen overnemen. Geen
veilige situatie dus. Een oplossing is om je wachtwoorden op te
slaan in een programma dat ze veilig voor je bewaart.
Keepass Password Safe is zo’n programma. Het is gratis te
downloaden van keepass.info.
Op de website keepass.info klik je in het linker menu onder Getting Keepass op Downloads. Kies op de volgende pagina onder
Professional Edition voor Keepass 2.15 (Installer EXE for
Windows) en installeer Keepass volgens de standaardinstellingen. Download nu de Nederlandstalige bediening van het programma. Keer terug naar de website en klik in het linker menu
op Translations. Klik achter Dutch op [2.x]. Sla het zipbestand op en pak het uit. Het bestand Nederlands.Ingx kopieer je
naar de map C:\Program Files\KeePass Password Safe 2.
Als je een 64-bitsversie van Windows gebruikt, moet je in de
map Program Files (x86) kijken. Als je het programma hebt gestart, klik je in de menubalk op View en kies je Change Language. Selecteer Dutch en klik op Close. Sluit het programma af
en start het opnieuw, nu heb je een Nederlandstalige versie van
Keepass Password Safe.
In het begin is het programma nog leeg. Zorg dat je alle belangrijke wachtwoorden bij de hand hebt, want straks ga je ze invoeren in het programma. Ook de gebruikersnamen die je her en
der hebt gekozen ga je invoeren. Eerst maak je de database
aan, waarin je je gegevens opslaat. Klik op Bestand en Nieuw.
Geef aan waar je deze database wilt bewaren, geef hem een
passende naam en klik op Opslaan. Nu krijg je de vraag om
een Hoofdwachtwoord in te typen. Bedenk er eentje (zie kader, een veilig wachtwoord voor nuttige tips) en herhaal dat in
het veld eronder. Onthoud dit Hoofdwachtwoord goed, want
anders kun je niet meer bij de database van je wachtwoorden.
Bij Geschatte kwaliteit zie je hoe veilig het hoofdwachtwoord
is, zodra je de groene zone bereikt, is het veilig. Je hoeft Sleutelbestand en Windows gebruikersaccount niet aan te vinken, want dat is voor gevorderde computeraars.
De CalCuluS september / oktober
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Op 14 Juni 2011 ontvingen wij het bericht van
het overlijden van ons oudste lid Bert Dekker
uit Roermond.
Wij wensen de nabestaanden alle sterkte toe.

TIPS VOOR ONLINE AANKOPEN.
Voor online aankopen heb je (vrijwel altijd) recht op een zichttermijn. Tijdens deze periode heb je zeven werkdagen de tijd om
een product zonder opgaaf van redenen of enige verplichting terug te sturen. De periode gaat in op de werkdag na ontvangst
van het product. Er bestaan echter enkele uitzonderingen op deze regel, zoals etenswaren, producten die tijdsgebonden zijn zoals concertkaartjes, reizen, financiële diensten, niet verzegelde
cd’s en dvd’s en persoonlijke producten zoals op maat gemaakte
kleren. Vergeet niet dat bijna alle online winkels nog verzendkosten aan de uiteindelijke prijs toevoegen. Afhankelijk van de
afmeting van het product kan dit soms nog aardig oplopen. Ook
verschillen de verzendkosten per winkel nogal eens. De winkel
moet bij de bestelling aangeven hoe hoog deze kosten zijn. Betaal bij voorkeur met creditkaart of middels bankoverschrijving.
Mocht je het product vervolgens binnen zeven werkdagen terugsturen, kun je ook je betaling ongedaan maken. Let er op dat de
webwinkel het keurmerk heeft van de Thuiswinkel Waarborg.
WEETJE.
Het is vaak niet voldoende om de laatste
update van de browser te installeren om
helemaal veilig te surfen. Het blijkt namelijk dat tachtig procent van de veiligheidsproblemen wordt veroorzaakt door verouderde plug-ins en invoegtoepassingen.
Werk dus ook de Flash Player, Adobe Reader en Java bij wanneer daarom gevraagd
wordt.
De CalCuluS september / oktober
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ISO-BESTANDEN.
WinCDEmu koppelt een iso-bestand aan een schijfletter en
maakt zo de inhoud leesbaar zonder een cd of dvd te branden.
Films en programma's worden op internet vaak aangeboden als
iso-bestand. Van dit zogenaamde image bestand kunt u met een
brandprogramma een originele cd of dvd herstellen.
Dankzij WinCDEmu hoeft u het iso-bestand niet te branden om
de inhoud van het iso-bestand te openen. Het iso-bestand uitpakken met een archiveringsprogramma als Winrar is eveneens
overbodig.
WinCDEmu koppelt een schijfletter in Start / Computer aan het
iso-bestand. Dit koppelen wordt mounten genoemd. Na de installatie kunt u dubbelklikken op een iso-bestand. WinCDEmu
vraagt welke schijfletter u hieraan wilt koppelen, kies bijvoorbeeld V. Bevestig met OK en de inhoud van het iso-bestand verschijnt tussen uw lijst opslagapparatuur in Start / Computer.
Na een herstart van de computer wordt het iso-bestand automatisch ontkoppeld, vergelijkbaar met het verwijderen van een cd
of dvd uit het laatje. U kunt dit ook handmatig doen. Klik rechts,
op de schijfletter en kies Uitwerpen om het iso-bestand te ontkoppelen (unmounten).
Tijdens de installatie van WinCDEmu kan Windows een waarschuwing geven omdat een stuurprogramma niet juist ondertekend is. De oorzaak ligt bij de virtuele cd/dvd-speler die geïnstalleerd wordt door WinCDEmu. Niets om u zorgen over te maken, het kan geen kwaad. Mocht u hierbij toch uw bedenkingen
hebben, dan kunt u de installatie afbreken.
Het is te downloaden op: http://wincdemu.sys-progs.org

DENK AAN ONZE ADVERTEERDERS
Nederland in top 3 online kopers.
Van alle Europeanen die goederen kopen op internet, doen mensen uit Denemarken dat het meest.
Nederland volgt samen met de Britten op de tweede
plaats. Circa zeventig procent van de Nederlanders
doet wel eens een online aankoop en rekent deze af met Ideal.
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Etiket(ten) afdrukken.
Als u een etiket wilt printen, klikt u in het lint wederom op Verzendlijsten en vervolgens op Etiketten. In het venster Enveloppen en etiketten dat nu opent, kunt u in het veld Adres de
door u gewenste adresgegevens intikken. Snel inspringen doet u
met behulp van de toetscombinatie Ctrl+Tab. Door op de rechtermuisknop te klikken kunt u het gebruikte lettertype instellen.
U kunt kiezen voor een etiketvel waarbij alle etiketten hetzelfde
adres hebben of voor slechts een bedrukt etiket door de juiste rij
en kolom op te geven. Klik vervolgens op Afdrukken. Als u op
ieder etiket een ander adres wilt afdrukken, dan klikt u op de
knop Nieuw document. Er opent nu een nieuw document waarin u een grote tabel ziet waarbij iedere cel een etiket op het stickervel voorstelt. Een voordeel, dat ook handig kan zijn als u
slechts één etiket wilt afdrukken, is dat zaken als een lettertype
eenvoudig zijn in te stellen. Tik de adressen in de cellen en druk
het document op een het etiketvel af.
EEN STILLERE PC ?
Niks is irritanter dan een pc die continu trilt en rammelt. Nu kunt
u wel investeren in speciale stille hardware, maar u knijpt ook al
veel decibels af met een paar eenvoudige ingrepen. Een goede
luchtcirculatie is belangrijk om te vermijden dat de ventilators
harder gaan draaien, en dus meer geluid gaan produceren.
Plaats uw toestel dus niet tegen een wand, en al zeker niet vlak
bij de centrale verwarming. Houdt uw systeemkast zoveel mogelijk stofvrij en zet af en toe een spuitbus met perslucht in om
stofdeeltjes weg te krijgen. Ook de ventilators kunt u met perslucht, en/of met een wattenstaafje, reinigen. Stop tijdens het
uitblazen bij voorkeur een potlood of een soortgelijk voorwerp
tussen de bladen om ronddraaien te voorkomen. Plaats rubberen
dichtingen tussen alle schroeven om trillingen aan de systeemkast te voorkomen. U kunt bovendien siliconen voetjes onder de
kast zetten om het vibratiegeluid te dempen. Blijft de kast nog
behoorlijk wat lawaai produceren, dan kunt u kunststof isolatiemateriaal aan de binnenkant van de wanden bevestigen. Houd
de systeemkast zo opgeruimd mogelijk. Voorkom dat kabels
dicht in de buurt van de ventilators hangen. Het kan al veel helpen als u de kabels samenbindt, bijvoorbeeld met speciale kabelbinders (tiewraps).
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ETIKETTEN MAKEN IN WORD.

PROFIEL VERWIJDEREN IN FACEBOOK.

Als we een brief versturen is dat in 99% van de gevallen een
printje vanuit een tekstverwerker. Toch komt na het dichtplakken van de envelop vaak de pen weer tevoorschijn om het adres
te schrijven. Een net geprint etiketje staat een stuk professioneler en is met behulp van Word zo voor elkaar.
Onderstaand is goed voor versie 2007/2010.
Type etiket instellen.
Etiketten worden doorgaans verkocht als stickervellen met een
aantal rijen en kolommen met losse etiketten. Voordat u een etiket kunt afdrukken zult u moeten instellen welk type etiket u
hebt. U opent in het lint het onderdeel Verzendlijsten. Klik vervolgens op de knop Etiketten. In het venster dat nu opent, ziet
u op welk type etiket Word is ingesteld. Dit zal waarschijnlijk een
adresetiket van Microsoft zijn. Om het door u gebruikte etiket in
te stellen klikt u op Opties. Klik op het selectieveld naast Etiketproducent en kijk of de fabrikant van uw etikettenvel in de
lijst staat. Als u geluk hebt, staat de fabrikant van uw etikettenvel in de lijst en kunt u in het invoerveld Productnummer het
juiste etiket selecteren aan de hand van het productnummer dat
u op de verpakking van uw etiketten vindt. Staat uw etiketproducent of productnummer niet in de lijst, dan gaat u naar Onbekend etiket instellen, staat uw etiket er wel bij ga dan naar
Etiketten afdrukken.
Onbekend etiket instellen.
Staat de fabrikant of het productnummer van uw etiketten niet
in de lijst, dan zult u zelf een sjabloon moeten toevoegen voor
uw type etiket. Klik in het lint in het onderdeel Verzendlijsten
wederom op de knop Etiketten en klik in het venster dat opent
op Opties. Klik vervolgens op de knop Nieuw. U ziet nu een
schematische weergave van een etiket waarmee u de afmetingen van de etiketten en de marges op het stickervel kunt instellen. Belangrijk is dat u het juiste aantal etiketten op uw stickervel aangeeft met behulp van de velden Aantal horizontaal en
Aantal verticaal. Ook dient u bij paginabreedte het formaat van
het stickervel zelf op te geven. Vaak zal dit A4 zijn, maar het
kan geen kwaad dit na te meten. Alle afmetingen en marges dienen correct te zijn ingesteld, want anders worden uw etiketten
niet juist afgedrukt. Geef uw eigen sjabloon als laatste stap een
eigen naam in het veld Etiketnaam en klik op Ok.

Facebook hanteert verschillende methoden om je profiel te verwijderen. De snelste methode is het deactiveren van je profiel.
Gebruikers van Facebook kunnen dan per direct je gegevens,
berichten, foto’s en meer niet meer zien. Omdat veel mensen na
een tijdje spijt krijgen van deze rigoureuze stap, bewaart Facebook je gegevens wel een bepaalde periode (meer dan een jaar).
Je kunt je account dan later weer activeren en alles is weer zoals
het was. Je profiel op non-actief zetten doe je als volgt, klik op
Account en daarna op Accountinstellingen. In het menu Mijn
Account klik je achter Account deactiveren op Deactiveren. In
het volgende scherm krijg je gelegenheid om aan te geven waarom je je profiel wilt opheffen. Zet een vinkje bij Afmelden van
toekomstige e-mail van Facebook, anders blijf je uitnodigingen ontvangen per e-mail. Klik op Bevestigen. Je ontvangt een
bevestigingsmail met een link waarmee je je profiel weer kunt
activeren.
Om je profiel definitief en onherroepelijk te verwijderen volg je
onderstaande methode.
Klik op Account en daarna op Helpcentrum. Typ account in het
zoekvak en klik op het resultaat Hoe kan ik mijn account permanent verwijderen? In de helptekst op de volgende pagina
klik je op dien hier je verzoek in. Klik op Verzenden. Bevestig
dit door je wachtwoord in te vullen en een woord over te typen
uit een plaatje (beveiligingscontrole).
Vervolgens duurt het veertien dagen voordat je account wordt verwijderd. Log in die
periode niet in om te controleren of je profiel al weg is, of te reageren op berichten.
Ook moet je Facebook loskoppelen van
diensten die automatisch je profiel kunnen
bijwerken, zoals Twitter, Wordpress of een
app op je mobiele telefoon. Anders loop je
de kans dat je profiel alsnog wordt teruggezet, dus even geduld.
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OPROEP AAN DE LEDEN VAN COMPUTER CLUB SWALMEN.
Wilt u van alle informatie op de hoogte blijven,
kijk dan regelmatig op onze website.
http://www.swalmencomputerclub.nl
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VOLLEDIG VERWIJDEREN.

COMPATIBILITEITSMODUS.

Als u software wilt verwijderen, gebruikt u hiervoor waarschijnlijk uw configuratiescherm of de de-installatieprocedure van de
makers van het programma. Soms blijven na dit proces resten
achter op uw computer die onnodig ruimte in beslag nemen en
die een herinstallatie in de weg zitten. Revo Uninstaller is gespecialiseerd in het ruimen van deze overbodige rommel. Het programma analyseert een programma en zet de standaard deinstallatieprocedure in gang. Vervolgens wordt uw computer opnieuw geanalyseerd. Achtergebleven restanten zoals bestanden
en registeraanpassingen komen boven water waarna u deze gegevens alsnog kunt wissen.
Het is te downloaden op: www.revouninstaller.com

Problemen met oude software onder Windows 7?
Probeer de compatibiliteitsmodus. Open het menu Start en blader naar de koppeling van het programma. Klik er met de rechtermuisknop op en kies voor Eigenschappen.
Zet dan een vinkje bij Dit programma uitvoeren in compatibiliteitsmodus voor en selecteer in de lijst een oudere versie
van Windows. In dit geval van Word-Perfect 8 dat uit de Windows-95 tijd stamt, is Windows-95 een geschikte keuze.
Toch is het zeker aan te bevelen het ook met een nieuwere versie te proberen zoals Windows XP. Mogelijk lost dat de problemen tussen de oudere software en de nieuwere Windows al op.
WINDOWS UPDATE VERBERGEN.

FOTO’S VERKLEINEN.
Foto’s verkleinen of vergroten kan met elk grafisch programma,
maar er is een snellere en eenvoudigere manier, Image Resizer
for Windows. Selecteer de foto’s waarvan u het formaat wilt aanpassen in de verkenner. Klik met rechts op de selectie en kies
Resize Pictures. U kunt direct het formaat 800 x 600 kiezen,
ideaal voor mailgebruik. Als u een andere afmeting wilt, bijvoorbeeld 1024 x 768, klik dan op Advanced en geef het formaat
op. Image Resizer for Windows laat de originele afbeelding intact, mits u nadrukkelijk aangeeft met Resize the original picture dat u deze wilt overschrijven.
Het is te downloaden op: http://imageresizer.codeplex.com
BRANDEN.
De brandprogramma's van Nero en consorten zijn uitgegroeid tot
reusachtige multimediapakketten. Gelukkig kunt u het branden
van een eenvoudige cd, dvd of blu-ray overlaten aan Tiny Burner. Sleep de bestanden die u wilt branden op schijf naar het
Tiny Burner venster en klik op Tools / Burn. Tiny Burner kan
ook iso. bestanden aanmaken of branden. De makers hebben
een versie van Tiny Burner die u kunt installeren (installer) en
een portable-versie die u direct op een usb-stick kunt zetten. Zo
kunt u Tiny Burner direct gebruiken op elke Windows-computer.
Het is te downloaden op: www.tinyburner.com
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Regelmatig krijgt u rechtsonder in beeld de melding dat er nieuwe updates klaarstaan voor Windows 7.
De update functie van Windows is ook bereikbaar via Configuratiescherm, Systeem en Beveiliging, Windows Update. Als
u een bepaalde update niet wilt installeren, is het prettig om hier
ook geen melding meer van te krijgen. Een goed voorbeeld hiervan zijn taalbestanden voor Chinees en andere exoten. Deze
staan onder Optionele updates.
Selecteer de updates, die waarvan u geen melding meer wilt
ontvangen, door deze aan te klikken.
Door de CTRL-toets ingedrukt te houden terwijl u klikt, kunt u
meerdere updates selecteren. Klik rechts op de selectie en kies
Updates verbergen.
U kunt deze actie altijd ongedaan maken door Windows Update
opnieuw te starten en de optie Verborgen updates herstellen
te kiezen uit het linkermenu.
FOTO’S VERSTUREN IN WINDOWS 7.
U wilt snel een paar foto’s mailen, maar ze vallen wat groot uit?
Geen nood, klik uw foto in de Verkenner met de rechtermuisknop aan en kies Kopiëren naar en e-mailgeadresseerde.
Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de gewenste omvang
aangeeft, waarna u de verkleinde foto via de knop Bijsluiten
meteen richting e-mailprogramma stuurt.
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